Василь Бойчук
Засідання Клубу краєзнавців імені Івана Франка, приурочене 100-річчю ЗУНР. ©
21 жовтня 2018 року в приміщенні краєзнавчого відділу ЦБ та кімнати-музею Івана Франка (вул. Г.Мазепи, 1)
Департаменту культури Івано-Франківської міської ради відбулося засідання Клубу краєзнавців імені Івана
Франка, приурочене 100-річчю Західно-Української Народної Республіки(ЗУНР).

Засідання розпочала завідувач відділу краєзнавства міської бібліотеки та кімнати-музею Івана Франка Ганна
Паркулаб.
У ході зустрічі піднімалися теми передумов створення ЗУНР, період перебування керівництва новоствореної
держави у Станиславові та значення того періоду для сучасної історії України. Присутні учасники клубу ділилися
своїми думками з приводу цих тем.
Особливим гостем засідання став Віктор Ідзьо - академік АВШ України, доктор історичних наук, професор,
віце-президент АН “Трипільська цивілізація”, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою
українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець» з Львова, який наголосив на
важливості часу, коли Станиславів перебував столицею Західно-Української Народної Республіки. Історик Віктор
Ідзьо також презентував свої видання “Українська держава IX-XIV столітті” та “Ранньослов’янське суспільство і
ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України”.

Для музею імені Івана Франка академік Віктор Ідзьо подарував свою наукову працю «Іван Франко - на
шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с.», а також Число IV та

Число VII редагованого ним у Львові наукового журналу «Українознавець», а також поетичні твори: 1.Віктор
Ідзьо. Зоряні сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 48с.; 2.Віктор Ідзьо. Козацькі сонети. Поезії. - Львів
“Сполом”, 2010. - 32с.; 3.Віктор Ідзьо. Галицькі сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 40с.
Крім того працівниками краєзнавчого відділу МЦБС була розгорнена виставка видань “Станиславів - столиця
Західно-Української Народної Республіки.
В засіданні брали участь методист департаменту культури Івано-Франківської міської ради та очільниця
міжрегіонального поетичного Клубу «Об’єднані словом» поетеса Леся Геник (що на фото) та старший науковий
співробітник історико-меморіального музею Олекси Довбуша Володимир Бакала.

Слід наголосити, що основний матеріал по святкуванню підготували працівники краєзнавчого відділу ЦБ.

Ознайомлення з працею доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Іван
Франко - на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с. з нагоди
100-річчя Західно-Української Народної Республіки, відбулося і в середовищі визначних українських
інтелектуалів міста Івано-Франківська, що внизу на фото, які є його земляками та друзями у ФСБУЦІ…

